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  َوَفِتٌح اللَِّه مَِّن َنِصٌر ُتِحبُّوَنَها َوُأِخَرى 

    اْلُمِؤِمِننَي َوَبشِِّر َقِريٌب
 صدق الله العظيم

   3691شباط  8تهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 

السيد م للقىات الوسلحة االقائد الع للجهاد والتحرير،القائد األعلى قائد الجوع الوؤهن الى 

 (إبراهين  )حفظكن هللا ورعاكن  تالركن عز الرئيس الوهيب

 3691بمناسبة الذكرى التاسعة واألربعٌن النبثاق عروس الثورات فً الثامن من شباط عام 
كافة رفاقكم من مجاهدي فصائل القٌادة العلٌا  وباسم باسمً سٌادتكمل أرفع أنٌسعدنً ٌسرنً و
 التهنئة آٌات أسمىوالتحرٌر وكل المساندٌن لها والرافضٌن لمشروع االحتالل بللجهاد 
والى كل  الصامد, إلى أبناء شعبنا األبًالقائد المفدى  من خاللكم سٌدينتقدم و والتبرٌك

المجاهدٌن األبطال فً الفصائل الجهادٌة الوطنٌة والقومٌة واإلسالمٌة بالتهانً والتبرٌكات 
وقد تحرر العراق العظٌم تحرٌرا شامال  ٌعٌدهاان سائلٌن هللا عز وجل لعظٌمة , ا بهذه المناسبة

 .وكامال وعمٌقا من كل اشكال االحتالل
 سٌد القائد المجاهد المعتز باهلل 

 31ثورة البعث والشعب والجٌش وكل الشرفاء ثورة  3691شباط  8عندما نستذكر ثورة 
عروس الثورات واستمرار النضال قٌام قبل واثناء التً سجلت البطولٌة  المالحمورمضان 

حدى بجندك ورفاقك  والذيتموز المجٌدة  13-31ثورة  والجهاد بعد الردة الى ان تحققت
بعد االنتصار الكبٌر والساحق  فحققواالزمن مهما طال  الرجال االوفٌاء الشجعان التواصل

فً معركة قادسٌة والصفوٌة االمبرٌالٌة والصهٌونٌة  تلثمانً سنوات أذهلمعارك مشرفة 
المحتلٌن من امرٌكان وصهاٌنة والذي تكلل بهزٌمة المؤزر ثم االنتصار الكبٌر صدام المجٌدة 

 .الراذل فً حكومة االحتالل وعمالئهم ا وصفوٌٌن
باننا , للشعب العراقً األبً  ومن خاللكم سٌادتكمنا وبهذه المناسبة الكرٌمة نجدد العهد إن

 ناقائد ناوٌحدوا ركب ناٌقود ,وعمٌقاوكامال تحرٌرا شامال  ناحتى ٌتم تحرٌر بلد ناجهادسنواصل 
المعتز المفدى قائد الجهاد والمجاهدٌن المنصور باهلل القائد العام للقوات المسلحة المهٌب الركن 

شباط  8الى شهداء ثورة تحٌة نجدد البهذه المناسبة و,  ابراهٌم )حفظه هللا ورعاه( تعزباهلل 
شهٌد الحج االكبر فً ٌومها المجٌد , والى شهداء الجهاد والتحرٌر وفً مقدمتهم   3691

 ,  لعراق العظٌمرووا بدمائهم الطاهرة ارض اكل الشهداء الذٌن و صدام حسٌن )رحمه هللا(
 .المجٌدة  لشعبنا العظٌم والمتنا العربٌةوالتقدٌر تحٌة وال
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